ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

1/2015
17 de març de 2015
Extraordinari
20:15 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Gemma Moix Borgès
Maria Lluïsa Policarpo Garriga
Pere Domingo Segarra
Montserrat Ibáñez Guinovart
Antonio Naranjo Hijós
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Ha excusat l’assistència:
Josepa Granell Sardà
Jordi Pascual Pedru
No assisteix:
Albert Ortega Royo
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici 2015

Al poble del Morell, essent el dia 17 de març de 2015 a les 13:35 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els
senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels
membres del Ple, assistits pel sotasignant Secretari amb la finalitat de celebrar la
sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici 2015
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.
El Secretari i la Interventora accidental de l’Ajuntament ha emès els informes
favorables que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits
legislació vigent.

per la

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD
500/1990 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart cedeix la paraula a la regidora d’Hisenda Gemma Moix
perquè expliqui el contingut de la proposta.
La regidora Gemma Moix exposa que el pressupost de l’Ajuntament del Morell per
l’exercici 2015 és de 5.488.130,00 € i desglossa la quantia consignada a cada
capítol del mateix. Afegeix que quadra la regla de la despesa de la liquidació i la
regla de la despesa del pressupost de l’exercici 2015.
El regidor Albert Roig diu que ho he revisat i hi falta la subvenció de l’Embruix.
La regidora Gemma Moix respon que està dins de la partida de festes.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que l’Embruix factura les seves actuacions i per això no
està previst com una subvenció.
La regidora Montserrat Ibáñez diu que aquesta despesa enguany serà de 18.000 €.
El regidor Josep Lluís Navarro diu que es proposa una partida pressupostària per la
beca mediambiental Xavi Catà, amb la que hi estem d’acord, però estem aprovant
una dotació econòmica i no tenim coneixement de les bases de la beca. Hauríem
trobat més lògic aprovar primer les bases de la beca i després el pressupost.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que tenim una proposta en què hi participa Cel Net,
l’Embruix i els amics del Xavi Catà per fer un homenatge institucional, que només
es farà si hi ha acord unànime del Ple. Però jo he de fer una previsió per una beca
que anirà destinada al medi ambient i al territori d’acord a la proposta de la URV.
Ara fem una previsió que després es proposarà al Ple.
El regidor J. Lluís Navarro diu que llavors estic doblement estranyat perquè el
nostre grup municipal no està en la comissió d’aquesta beca.

L’Alcalde Pere Guinovart diu que no hi ha cap grup polític perquè no és una
comissió, sinó que és una proposta de l’Alcalde. Després reuniré tots els grups
polítics per presentar la proposta consensuada amb tot l’entorn del Xavi Catà. I si
aquesta proposta no és consensuada per unanimitat del Ple, no es tirarà endavant.
El regidor Lluís Navarro diu que això ja és una altra cosa, però no entenem que es
faci una dotació econòmica sense tenir prèviament la proposta.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que no sé si parlo en català o parlo en castellà: li estic
dient que és una proposta. És una proposta! Jo he de fer una previsió per si després
decidim entre tots tirar-la endavant.
El regidor Lluís Navarro pregunta quan s’acaben les transferències de capital que es
fan cada any per pagar la gespa del camp de futbol.
La regidora Gemma Moix respon que el 2017.
El regidor Lluís Navarro diu que, per tant, el camp de gespa ha costat uns 900.000
euros.
L’Alcalde Pere Guinovart diu primer que ha costat més de 900.000 euros i després
rectifica i diu que sí que ha costat uns 900.000 euros, perquè es va haver de fer tot
l’apartat d’obra civil, la gespa sola no val 900.000 euros. Aquesta actuació va anar
inclosa en l’adjudicació de set camps de gespa, d’entre els quals també hi ha el de
la Pobla de Mafumet.
El regidor Lluís Navarro diu que demanar a l’equip de govern que rebaixi el
pressupost dels salaris dels càrrecs electes a aquestes alçades de legislatura no
servirà per res. S’ha demanat cada any i no se’ns ha fet cas. Per tant, a tres mesos
d’acabar la legislatura tampoc creiem que se’ns faci cas. En aquest pressupost
estem molt d’acord amb la beca Xavi Catà, amb el conveni de l’UPC o amb altres
partides, però no amb els 40.000 euros que ens ha regalat l’Alcalde, és a dir, que
cada any cobra l’Alcalde, ni amb els 10.430 euros que cada any cobra cada regidor
de l’equip de govern més els 130.000 euros de Seguretat Social, xifra que suma
500.000 € al llarg de tota la legislatura, que són 80 milions de les antigues
pessetes.
Cada any hem demanat que es baixessin el sou i creiem que com a mínim es podia
rebaixar el 50%. Aquests diners van a les butxaques de l’Alcalde i dels regidors de
l’equip de govern i no al poble.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que a mi no m’ha regalat mai res ningú. Jo cada dia del
món estic treballant per l’Ajuntament. Treballo tot l’any, 365 dies a l’any. És molt
fàcil treure aquestes xifres i no relacionar-les amb la feina que es fa. Que un Alcalde
en un Ajuntament com aquest cobri 2.000 € nets al mes és el més normal. Tampoc
accepto que es digui que es regala els diners als regidors.
I escolti bé el que ara li diré: celebraré el dia que vostè es baixi el sou. Celebraré el
dia que vostè ho faci. Però ha de comprendre que la dedicació exclusiva es
retribueix.
Per què no em parla de les beques universitàries, de les beques pels llibres de
l’escola, de la despesa social o de les hores de dedicació de cada regidor que
dediquen a tots aquests temes?

Jo personalment sempre que he anat a un lloc m’hi he guanyat el sou.
I no m’he d’amagar de ningú perquè estiguem abans d’eleccions: si torno a
guanyar, cobraré. Cobraré el mateix o cobraré el que voti el Ple. Com he fet fins
ara, que he cobrat el que va votar el Ple. Però hi ha gent que perd la memòria del
que va votar. Cal recordar el que es va votar per unanimitat al ROM.
Acceptaré que em digui si es gestionen els diners públics més bé o més malament,
que em digui que s’ha d’invertir en un altre lloc, que em proposi alternatives. Tot
això és el més normal en democràcia. Però el que no li acceptaré és que em
qüestioni la tasca del dia a dia i tingui en compte que la feina de quatre anys
d’aquesta legislatura no ha estat gens fàcil. Avui tothom parla dels 2.000.000
d’euros, però aquests són uns diners que es van haver d’anar a buscar interposant
un contenciós contra Gas Natural. Ara ve la campanya electoral i pel Morell és millor
fer propostes constructives. I no puc acceptar que ens digui que se’ns regalen els
diners.
El regidor Albert Roig diu que no vull treure les coses de context. No diem que
l’equip de govern no hagi de cobrar, però potser perquè jo vinc del voluntariat i
perquè em poso nou i amb ganes a l’Ajuntament i no porto tants anys com l’equip
de govern, puc dir que també ho faríem per bastants menys diners.
El regidor Lluís Navarro diu que vostè no m’ha entès: jo he dit que l’Alcalde i
l’equip de govern “ens ha regalat” en un to irònic, perquè entenem que estan
sobrepagats, especialment l’Alcalde, en un poble com el Morell. Entenem que els
càrrecs electes a més d’afegir-hi hores no hagin d’afegir diners, però no entenem
que se’n faci de la política una professió.
També votarem en contra per una altra qüestió. No estem d’acord amb les partides
de les subvencions a les entitats del poble perquè fa quinze dies que hem demanat
els informes que va fer el Secretari – Interventor sobre la justificació de les
despeses de totes les entitats i se’ns està negant l’accés a aquesta informació
perquè se’ns ha dit que s’ha demanat un informe a la Diputació sobre la privacitat
de les dades. És evident que hi ha dades sobre les quals hem de guardar secret,
però no entenem perquè se’ns està denegant l’accés a aquestes dades. Som
regidors, amb més o menys vots, però som regidors i tenim dret a obtenir
informació de la vida econòmica del Morell.
Hi ha hagut una denegació de l’Alcalde de què podéssim accedir a aquestes dades,
denegació de l’Alcalde que ens la va fer personalment en una reunió prèvia. Per
tant, també demanarem a la Diputació que ens faciliti aquest informe i li
demanarem celeritat en emetre’l.
No podem votar un pressupost a cegues.
Les inversions podem estar d’acord o no, però tenim dos punts de desacord. Aquest
i el salari de l’Alcalde i dels regidors. A algunes de les regidories l’activitat ha estat
zero i ni tan sols s’ha activat les comissions.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es parla molt de transparència, però li he de dir
que tot és transparent. Ha tingut tota la legislatura tota la documentació que ha
demanat. El que no és lògic és que l’any 2011 no demani l’informe del Secretari,
que l’any 2012 no demani l’informe del Secretari i que l’any 2013 no demani
l’informe del Secretari. A més, deixi’m dir-li que es va equivocar en la sol·licitud
d’aquests informes que va presentar a l’Ajuntament, perquè va demanar els
informes de l’any 2011, el 2013 i el 2013. Però no pateixi, jo li donaré els tres

informes. Com que no tenim res a amagar, li donaré el que demana. El primer valor
que hem de tenir és la transparència. No es pensi que és per casualitat que durant
24 anys hagi estat Alcalde per majoria absoluta.
Tampoc hem d’amagar res de la Cooperativa perquè tot el que hem fet ho hem fet
convençuts i quan un està convençut del que fa no se n’ha d’amagar. Ho hem fet
convençuts perquè volíem que la Cooperativa seguís oberta, perquè volíem que s’hi
instal·lés el molí i perquè volíem l’edifici per l’Ajuntament. I deixi’m dir-li que
companys seus que avui són d’ERC també ho van votar.
Jo no sóc un il·lús. Sóc bon noi, però no sóc un il·lús. No s’oblidi que també sóc un
bon estratega polític. I el que no toleraré són els atacs a les persones. D’això
després d’eleccions en parlarem.
El regidor Lluís Navarro diu que l’informe del 2012 el vaig demanar inclús abans de
què estigués elaborat pel Secretari – Interventor perquè el termini que tenien les
entitats per justificar la subvenció encara no havia acabat. Aquest informe encara
no se m’ha lliurat. A la reunió que vam tenir, l’Alcalde em va dir que no se’ns
facilitaria. Ara l’Alcalde em diu que se’ns facilitarà, doncs perfecte.
VOTACIÓ
Per tant, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb sis vots a favor dels regidors del
grup municipal de CiU i amb dos vots en contra dels regidors presents del grup
municipal d’UPM – AM, acorden:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015 d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del
deute públic, el qual, resumit per capítols, és el següent:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
2.352.750,00
70.000,00
1.874.430,00
1.110.150,00
25.800,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
5.488.130,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
DE DESPESES
2.050.256,21
2.466.866,32
75.500,00
217.400,00
25.997,47
316.560,00
114.800,00
0,00
220.750,00
5.488.130,00

SEGON.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per l’Ajuntament, per import de 5.398.789, 97 €, d’acord amb el que es
detalla a l’informe de la Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat,
objectiu del deute públic i la regla de la despesa.
Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del nou pressupost

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3

Despesa no
financera
2.050.256,21
2.466.866,32
75.500,00

Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7

217.400,00
25.997,47
316.560,00
114.800,00
Despesa no financera 5.267.380,00

Regla despesa liquidació 2014
Regla despesa pressupost 2015
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

4.711.564,50
4.580.154,53
131.409,97
527.987,76

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi finançament

131.409,97

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

5.398.789,97

TERCER.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla:
A) FUNCIONARIS

Denominació del lloc de treball

Secretari
Interventor
Tècnic d’administració general
Administratiu
Auxiliar administratiu
Agutzil – vigilant de seguretat
Encarregada de premsa
Tècnic cultural

Grup de
classificació

A1
A1
A1
C1
C2
AP
Eventual
Eventual

Nombre de llocs de
treball d'idèntica
classificació i retribució

1
1
1
1
2
3
1
2

B) PERSONAL LABORAL

Lloc de treball

Classificació laboral

Llocs de treball d’igual
classificació i retribució

Auxiliar administratiu
Auxiliar Pavelló
Auxiliar Geriatria
Auxiliar Tècnic educatiu Centre Dia
Conserge Centre Cultural
Conserge CEIP
Conserge Centre de Dia
Conserge Pavelló
Directora Centre de Dia
Directora Escola Música
Directora Llar d’Infants

Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix

3
1
6
1
1
1
3
3
1
1
1

Educadores Llar d’Infants
Animadora
Netejadora Centre Cultural
Netejadora Ajuntament
Netejadora Centre de Dia
Netejadora Llar d’Infants
Coordinador Pavelló
Subaltern
Arquitecte
Netejador CEIP
Professor música – secretari
Professor música – cap d’estudis
Suport llar d’infants
Auxiliar d’arxiu
Monitor Pavelló
Auxiliar biblioteca
Monitor lleure Centre Obert i Casal
Estiu
Monitor lleure Casal Estiu
Monitors natació
Monitor menjador Casal Estiu
Netejador CEIP
Netejador Pavelló
Netejador Pavelló
Professors música
Netejador escola música
Peó brigada
Peó brigada
Professora de plàstica

Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Temporal
Fix
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Interinatge
Fixe
Fix discontinu
Fix
Interinatge
Temporal
Fixa discontínua

10
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
4
4
2
1
4
2
1
7
1
6
4
1

QUART.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
CINQUÈ.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la província i al taulell d’anuncis de la Corporació durant el termini de
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
SISÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20:46 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

